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De volgende zaken hebben in 2016  gespeeld in de stichting.  

1. De veiligstelling van de papieren archieven. De kontakten met het HCO zijn dit jaar in een 

stroomversnelling gekomen, aangezien de fysieke archieven (3000-4000 leggers) door de 

Persgroep zouden worden afgestoten. Deze archieven bevonden zich op diverse locaties in 

Nederland in voorlopige opslagruimten in afwachting van een definitieve bestemming. Samen met 

mr. Geurt Bos van de Persgroep zijn besprekingen gevoerd met de directie van HCO over opslag 

in Zwolle. Inmiddels is een regeling tot stand gekomen waarbij HCO de zorg over het papieren 

erfgoed op zich zal nemen en samen met de stichting zal zoeken naar mogelijkheden om de 

kranten te digitaliseren en toegankelijk te maken voor het publiek. Zolang dat niet is gebeurd, zijn 

de dagbladen in Zwolle via een aanvrage in de studiezaal te raadplegen. Eerder bestond deze 

mogelijkheid niet en waren onderzoekers aangewezen op moeilijk toegankelijke microfilms en 

microfiches. In de maand oktober zijn alle leggers door vrijwilligers (oud-journalisten van de 

betreffende dagbladen) gesorteerd op jaargang en maand, en in stellingen geplaatst in de kluizen 

van HCO. 

2. De veiligstelling van het fotoarchief. In 2016 deed zich de mogelijkheid voor om naast de 

papieren kranten ook het fotoarchief van de Twentse dagbladen te digitaliseren. De fotoredactie 

van de Twentsche Courant Tubantia zocht contact met de stichting met de vraag of deze 

activiteiten ook bij haar konden worden ondergebracht. Middels een telefonische raadpleging van 

de bestuursleden werd deze vraag positief beantwoord. Carlo ter Ellen heeft inmiddels namens de 

krant zitting in het stichtingsbestuur. In Oldenzaal zijn in het najaar zestig vrijwilligers aan het 

werk gegaan in een leegstaand gebouw in het centrum dat de stichting om niet ter beschikking 

kreeg van een lokale makelaar. Persgroep en een lokale stichting hebben de aanschaf van 

kopieerapparatuur bekostigd en ook voor andere voorzieningen kon op deze instanties een beroep 

worden gedaan, zoals de aanschaf van computers en meubilair. De digitalisering van de circa 

750.000 foto’s uit het krantenarchief wordt in de eerste helft van 2017 afgerond. De site waarop 

ze worden geplaatst, wordt beheerd door de Persgroep. Foto’s van deze site kunnen tegen 

kostprijs worden nabesteld. Voor de vrijwilligers die hebben meegewerkt, wordt een apart 

regeling getroffen. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van 2017 alle gescande foto’s van 

metadata worden voorzien. 

3. Overige activiteiten. Wat de activiteiten van de stichting betreft heeft de nadruk vooral gelegen 

op bovengenoemde werkzaamheden. Het bestuur is niet fysiek in vergadering bijeen geweest, 

maar heeft periodiek via telefoon en internet  overleg gepleegd en besluiten genomen. Diverse 

besprekingen zijn gehouden met de heer Bos van de Persgroep, directie en staf van HCO en de 

fotoredactie van Tubantia. Deze activiteiten zullen in 2017 worden voorgezet. Via de Persgroep 

wordt op dit moment gewerkt aan een overeenkomst met de Koninklijke Bibliotheek om ons te 

verzekeren van medewerking bij de voortgang van het project. Doel zal zijn om samen met KB en 

HCO financiële middelen bij de provincie te verwerven voor digitalisering van de kranten. 

4. Financiën. De overeenkomst met X-Cago over de verkoop van historische voorpagina’s is per 

31 december 2016 stopgezet wegens te weinig opbrengsten. De financiële positie van de stichting 

is toereikend om de activiteiten in 2017 voor te zetten. Zie verder het financieel jaarverslag. 


